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INNKALLING TIL VALG FOR EGENKAPITALBEVISEIERE 
 
Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Øst innkalles til valg. 
 
Valgmøtet avholdes onsdag 8. februar 2023, kl. 18.30, på Marienlyst Stadion, Drammen. Det 
blir bevertning etter møtet. 
 
SAKSLISTE 
Sak 1/23 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Sak 2/23  Valg av tellekorps 
Sak 3/23 Valg 
 
Valgkomiteen har bestått av: Lars M. Lunde (leder), Frank Borgen, Marianne Sletten og Morten A. 
Yttreeide. 
 
Sak 3/23 Valg 
 
1. Valgkomiteens innstilling til medlemmer av forstanderskapet for fire år 
Asbjørn R. Hansen   2023-2027 gjv. 445.502 egenkapitalbevis 
Johan H. Vister   2023-2027 gjv.   13.360 egenkapitalbevis 
Bent Guttormsen   2023-2027 ny     1.500 egenkapitalbevis 
Odd Reidar Øie   2023-2027 ny   18.000 egenkapitalbevis 
 
2. Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer av forstanderskapet for fire år 
Karl Fredrik Kruge   2023-2027 gjv.    3.000 egenkapitalbevis 
Leif Erling Hals   2023-2027 ny    3.350 egenkapitalbevis 
Nils Terje Furunes   2023-2027 ny  55.811 egenkapitalbevis 
 
3. Valgkomiteens innstilling – suppleringsvalg for varamedlem av forstanderskapet for perioden 
2023-2026 
Truls Werpen    2023-2026 ny  25.000 egenkapitalbevis 
 
 
Valgperioden vil være fra og med forstanderskapets møte 23.03.23. 
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. 
Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta ved valget og ha stemmerett, bes sende inn vedlagte 
påmeldingsskjema i utfylt stand. Der oppgis også eventuelt motkandidat til valgkomiteens 
innstilling.  
 
Dersom en ønsker å delta ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert.                               
 
Skjemaene må være mottatt i banken innen mandag 6. februar 2023, kl. 09.00. Påmeldinger 
som mottas etter fristens utløp blir ikke registrert med stemmerett.          
 
Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettigede ved valg av egenkapitalbeviseiernes 
medlemmer og varamedlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert egenkapitalbevis gir en 
stemme, men ingen kan stemme for mer enn 10 % av samtlige egenkapitalbevis eller avgi flere 
stemmer enn 20 % av de stemmer som er representert i valgmøtet. 
 
         
Denne innkalling med vedlegg kunngjøres på Oslo Børs samt på bankens hjemmesider på oest.no, 
i henhold til bankens vedtekter og regler om valg.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
May-Britt Andersen 
forstanderskapets leder 
 
 
 
Vedlegg:  
 

- Påmeldingsskjema 
- Fullmaktsskjema 
- Oversikt over nåværende egenkapitalbeviseiere i forstanderskapet i Sparebanken Øst 
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